
Boerderijnummer   2.3.167 
Erfnaam    Tijink/Niclaas 
Oudste vermelding   1863 
Huidig adres Grotegoorsdijk 2 
 
Historie boerderij 
Gerrit Hendrik Tijink kreeg in 1863 zes ha grond mee van z’n ouders op Rensink (2.4.050) en stichtte 
er vervolgens deze boerderij. Hij breidde ze korte tijd later uit tot ruim 9 ha.  
14-7-1904. Openbare verkoping van een huis en erf in het Stokkumerbroek behoorende aan Gerrit 
Hendrik Tijink en kinderen. De boerderij werd toen met 6½ ha grond aangekocht door Jan Ikkink van 
de Koopman. De overige grond raakt versnipperd, o.a. buurman Teunis Ikkink kocht 1 ha. De boerderij 
werd enkele jaren verpacht, echter al in 1909 weer verkocht en wel aan Egbert Jan Geerligs. Geerligs 
was geboortig van de boerderij Niclaas in Holten, vandaar dat deze boerderij vanaf die tijd ook deze 
naam draagt. 
 
Bewoning 
Gerrit Hendrik Tijink (1830-1904) trouwde op 05-03-1863 met Hendrika Bussink (1831-1901)  van 
Bussink (1.2.470) uit de Dijkerhoek. 
Opvolger werd in eerste instantie zoon Arend Jan Tijink (*1866) die op 11-09-1889 trouwde met 
Johanna Maria Daggert van Voorts (2.4.010). Arend Jan overleed echter in 1897 waarna de weduwe 
met haar kinderen vertrok naar Overbeek (2.4.339) waar ze bij introuwde. 
Definitieve opvolger werd toen de tweede zoon Jan Hendrik Tijink (1870-1945) die op 21-05-1898 
trouwde met Janna Koeslag (1874-1910) van de Fap (2.3.140).  
Dit echtpaar verkocht de boerderij in 1904 en verhuisde toen naar de boerderij de Slatte in 
Beusbergen. 
Voor een korte periode, tot 1909, werd ze toen gepacht door Gerrit Frederik Geerdink (1875-1952) 
afkomstig van Brinkert (2.1.370) en op 05-11-1904 getrouwd met Gerritdina Noteboom (1879-1930) 
uit de Pothoek. Toen zij vertrokken naar Kastenberg-GaitBrinkert (2.1.350), werd de boerderij 
aangekocht door Geerligs, geboortig van Holten, maar toen afkomstig uit Borne. 
Egbert Jan Geerligs (1874-1957) trouwde op 14-05-1904 met Jenneken Krijgsman (1881-1965) 
van Schottink (2.3.116). 
Albert Geerligs (1906-1992) trouwde op 23-05-1931 met Johanna Aaltje Schottink (1906-1989) ook 
van Schottink. 
Egbert  Jan Geerligs (*1933) die o.a. inseminator bij de varkens KI en chauffeur in gemeentelijke 
dienst was, trouwde op 17-05-1972 met Dina Grondman. Hij overleed in 1979. 
Tegenwoordig wordt het bewoond door zoon Erik met zijn familie. 
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